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Kompleksowe usługi z sektora 
bezpieczeństwa 

Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia stabilnego poziomu 

bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie przygotowaliśmy szczegółowe, a przede 

wszystkim skuteczne działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z działaniem firmy oraz 

osób trzecich, a także poprawę systemów zabezpieczeń przed możliwymi zagrożeniami. Oferujemy 

kompleksowe  usługi  dostosowane  do  specyfiki  i  potrzeb  Klienta.
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ZAKRES DZIAŁANIA

Zarządzanie kryzysowe i Zarządzanie ciągłością działania

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo fizyczne

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 

nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych,  usuwaniu  ich  skutków  oraz  odtwarzaniu  zasobów  infrastruktury  krytycznej. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działania służące ochronie informacji pochodzących od osób fizycznych przez podmioty, które 

nimi dysponują i dotyczące zarówno pojedynczych informacji stanowiących dane osobowe, jak 

również całych zbiorów. Obowiązek ten wynika z zapisu ustawy, gdyż każda osoba ma prawo do 

ochrony  swoich  danych  osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

• Zbiór procedur opracowanych i wdrożonych po analizie ryzyka, ograniczających straty wynikające 

w szczególności z niepożądanego (przypadkowego lub świadomego) ujawnienia, modyfikacji, 

zniszczenia przez osoby trzecie lub uniemożliwienia przetwarzania informacji przechowywanej 

lub  przesyłanej  za  pomocą  systemów  teleinformatycznych.

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

Działania w zakresie użycia sił i środków, wykorzystanych według jednolitej koncepcji, dla zapew-

nienia  stanu  nienaruszalności  obiektu i  znajdujących  się  w  nim  osób,  poprzez: 

- zabiegi organizacyjne, 

- zabezpieczenia techniczne,

- działania ludzi.
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ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Prace polegające na zapewnieniu ciągłości procesów biznesowych, minimalizacji zagrożeń utraty 

krytycznych  aktywów,  gwarancji  jakości  (usług,  produktów)  i  wizerunku.
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Działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 

nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych,  usuwaniu  ich  skutków  oraz  odtwarzaniu  zasobów  infrastruktury  krytycznej. 



AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

• Celem audytu jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń tele-

informatycznych zgodnie z obowiązującym prawem. Audyt zakończony jest raportem końcowym 

opisującym  aktualny  poziom  bezpieczeństwa  wraz  zaleceniami  i  rekomendacjami.

WDRAŻANIE SYSTEMÓW / POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

• Projektowanie i wdrażanie systemu/polityki bezpieczeństwa w możliwie najlepszy sposób 

dopasowany do organizacji, jej wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wymagań nakładanych 

na organizację przez odpowiednie akty prawne i organy administracji publicznej oraz celów 

biznesowych  przez  kierownictwo.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

• Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji będącej  elementem wsparcia procesu planistycznego 

(polityka danych osobowych, plan zarządzania kryzysowego, plany ochrony obiektów podlegają-

cych  obowiązkowej  ochronie,  raporty  z  ćwiczeń,  plany  awaryjne).

KONTAKT | tel.: 22 517 88 04 | e-mail: bezpieczenstwo@seka.pl 3

Sposób realizacji
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DORADZTWO I KONSULTACJE

Wsparcie w rozwoju systemu bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego, 

ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, spraw obronnych, ochrony 

fizycznej.

SZKOLENIA
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SZKOLENIA MERYTORYCZNE

• Wykłady eksperckie z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, 

spraw  obronnych,  ochrony  danych  osobowych,  ratownictwa  medycznego

TRENINGI PRAKTYCZNE

• Stworzenie warunków umożliwiających kształtowanie umiejętności zastosowania przyswojonej 

wiedzy w praktyce. Wsparcie organizacji podczas ćwiczeń terenowych z udziałem wielu podmiotów 

(Straży  Pożarnej,  Pogotowia  Ratunkowego)

SZKOLENIA SYMULACYJNE

• Multimedialne ćwiczenia odbywające się w oparciu o sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej 

przestrzeni  geograficznej  danej  jednostki  administracyjnej

WSPARCIE PO-SZKOLENIOWE

Szkolenia

Sporządzamy raport analizujący przebieg i wyniki szkolenia. Istnieje możliwość opracowania 

i przedstawienia rozwiązań naprawczych, wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania zmian 

i  nowych  procedur
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OUTSOURCING 

Pełne przejęcie obowiązków w wybranych lub wszystkich wymienionych obszarach zarządzania 

bezpieczeństwem

W ramach realizacji tych zadań reprezentujemy firmy i instytucje przed Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego,  w  zależności  od  zakresu  działania

Formy współpracy

JEDNORAZOWE ZLECENIA
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Każda współpraca opiera się na indywidualnym dostosowaniu umowy i jej zakresu



KORZYŚCI

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa organizacji oraz dostosowanie systemu do obowiązujących 

przepisów prawa

Odporność organizacji na zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne

Podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa

Przygotowanie do sytuacji kryzysowej i skutecznej koordynacji działań w przypadku wystąpienia 

zagrożeń

Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania  procedur  obowiązujących w firmie/instytucji

ADRESACI

• Administracja rządowa i samorządowa

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Sektor oświaty, w szczególności szkolnictwo wyższe

Jednostki ochrony zdrowia

Sektor bankowy

Zakłady produkcyjne

Przedsiębiorstwa wpisane na listę wojewody obowiązkowej ochronie

Centra handlowe
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GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

Europejskie standardy szkoleń — teoria / praktyka / trening

Profesjonalna i doświadczona kadra ekspertów, specjalistów oraz trenerów

Działania dostosowane do indywidualnego profilu instytucji/firmy

Jakość i wiarygodność

Wyłącznie sprawdzone i optymalnie dopasowane rozwiązania
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ODDZIAŁY: 

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, 

Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

SEKA S.A. 

04-386 Warszawa 

ul. Paca 37

tel.: 22 517 88 88

fax: 22 517 88 87

NIP: 113-01-22-021

Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy 

KRS nr 0000082102
facebook.com/SEKAszkolenia


